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המשימה העיקרית של ) SHAREסקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה באירופה( היא הבנת
ההזדקנות והאופ שבו היא משפיעה על אנשי במארג התרבותי העשיר של חמשעשרה
מדינות אירופיות ,ממדינות סקנדינביה בצפו ועד ישראל בדרו .סקר  SHAREמספק
לחוקרי תשתית אינפורמטיבית למחקרי אמפיריי .עד כה נאספו בסקר SHARE
נתוני על נסיבות חייה של כ 38,000איש בני  50או יותר .איסו #נתוני  SHAREהחל
בסתיו  ,2004וממשי& מאז בגלי נוספי .המטרה היא ללמוד לעומק על תהליכי
הזדקנות של מבוגרי .במחקר  SHAREהושקעו מאמצי רבי לש יצירת בסיס נתוני
השוואתי ,שיאפשר לימוד מהימ של הבדלי תרבותיי ,הבדלי בתנאי מחיה ושל גישות
שונות למדיניות ,וכיצד אלה מגדירי את איכות החיי סמו& לפרישה ואחריה .גיליו זה
מציג את הממצאי הראשוני מסקר  SHAREישראל .זהו צעד ראשו לקראת הבנה
טובה יותר של מקומה של האוכלוסייה המבוגרת בישראל ,של עתיד של הצעירי
בישראל ושל האופ שבו נוכל להשפיע על איכות חיינו בתהלי& ההזדקנות ,ה כיחידי
וה כחברה.
פוליטיקאי ,כמו ג מדעני ,הכירו בכ& שהזדקנות האוכלוסייה היא אחד האתגרי
החברתיי והכלכליי הגדולי של המאה ה .21עד שנת  2025יהיו כשליש מתושבי
אירופה בני  60או יותר; צמיחה גדולה במיוחד תירש במספר של הזקניזקני .אי
המצב בישראל שונה :למרות היותה צעירה יותר ממדינות רבות באירופה ,קצב הזדקנות
האוכלוסייה בישראל גבוה יותר מקצב הזדקנות האוכלוסייה בגרמניה ובאיטליה .אמנ
המנגנוני הדמוגרפיי התורמי להתפתחות זו ידועי היטב ,אבל הידע שלנו בנוגע
להשלכות החברתיות והכלכליות של הזדקנות האוכלוסייה חלקי בצורה מפתיעה,
בהתחשב בהשפעת של מגמות אלה על היבטי כה רבי של חיינו.
_____________
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ראש מחקר  ,SHAREמנהל מכו המחקר לכלכלת הזיקנה באוניברסיטת מנהיי ,גרמניה.
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תפקידה של המדיניות הציבורית חיוני ומהותי בהקשר זה .השילוב האופייני של הזדקנות
האוכלוסייה לצד גידול בשכיחות תופעת הפרישה המוקדמת ,לדוגמה ,יוצר מגבלות
כבדות משקל על יכולתה של מערכת הביטוח הלאומי לשמר את רמת החיי הנוכחית
למע הדורות הבאי של גמלאי ומשלמי מסי .כדי להתמודד ע אתגרי אלה ואחרי,
כגו גידול במספר הנזקקי לטיפול ממוש& ,חשוב להבי בצורה מיטבית את תלות
הגומלי בי גורמי כלכליי ,בריאותיי וחברתיי ,הקובעי את איכות החיי של
האוכלוסייה המבוגרת .יחסי גומלי אלה מוצגי בתרשי להל .ליחסי אלה שלושה
מאפייני משותפי :ה מתרחשי בעיקר ברמת הפרט; ה דינמיי בשל תהלי&
ההזדקנות המתפתח ע הזמ; ה מעוצבי בהשפעת מנגנוני הרווחה הנהוגי במדינה –
מוסדות שוק העבודה ,הביטוח הלאומי ושירותי הבריאות של המדינה.

הבטחת הכנסה ורווחה אישית

דינמי

בריאות גופנית ונפשית,
נכות ,תמותה

אורכי

קרבה ורשתות חברתיות,
הסדרי מחיה

א #שקשרי אלה בי תחומי הבריאות ,הכלכלה והחברה נראי מובני ,חסרו במחקר עד
כה נתוני מיקרו המאפשרי בדיקה משולבת של המצב הכלכלי ,החברתי והבריאותי של
מבוגרי ,במבט השוואתי ,תו& התייחסות לגישות רווחה שונות .סקר  SHAREמנסה
למלא את החסר .נתוני מעי אלה מענייני לא רק חוקרי באקדמיה .ה דרושי
בדחיפות כדי לסייע בעיצוב מדיניות ציבורית מתאימה להתמודדות ע תהלי& הזדקנות
האוכלוסייה .סקר  SHAREמספק תשתית המסייעת לחוקרי להבי באופ טוב יותר את
תהלי& הזדקנות האוכלוסייה בכלל ותהליכי הזדקנות של אנשי בפרט ,כמו ג האופ
שבו תהלי& זה קשור למצב ההיסטורי ,התרבותי והמוסדי במדינות המשתתפות.
סקר  SHAREכולל  14מדינות באירופה :דנמרק ושוודיה בצפו היבשת; אוסטריה,
בלגיה ,צרפת ,גרמניה ,הולנד ושוויי ,במרכזה ,הרפובליקה הצ'כית ופולי במזרחה;

הקדמה :ממצאי ראשוניי בישראל של סקר SHARE
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אירלנד במערבה ואיטליה ,ספרד ויוו לחו #הי התיכו .אנו שמחי מאוד שישראל
הצטרפה למשפחה זו ,כחברה ה.15
סקר  SHAREמבוסס על מודל סקר הבריאות והפרישה של ארצות הברית ,ויותר מכ& על
מחקר האור& האנגלי על ההזדקנות .אנו מעריכי את עזרת בפיתוח  .SHAREע הזמ
סייע מחקר  SHAREבהשקת מחקרי בקוריאה ,ביפ ובסי .סקרי אלה מתמקדי כול
באוכלוסיות החיות במדינה אחת .הייחוד של סקר  SHAREהוא הבינלאומיות שלו.
 SHAREהוא מאגר הנתוני הראשו המשלב מידע עשיר על סטטוס סוציואקונומי ,מצב
בריאות ויחסי משפחתיי במדינות רבות בה בעת .זהו מיז בינלאומי רב תחומי ראוי
לשמו.
נכו להיו השלי צוות –SHAREישראל את איסו #הנתוני הגולמיי של הגל הראשו.
גיליו זה מציג ממצאי מרתקי ,בעיקר עקב אופיי הרב תחומי .זהו צעד ראשו רב
ער& .ואול הבנה מעמיקה יותר של ההזדקנות אפשרית ,רק כשאנו צופי באנשי
במהל& הזדקנות ,תו& שה מסתגלי לשינויי הבלתי נמנעי בנסיבות הבריאותיות,
הכלכליות והמשפחתיות .ממד זמ זה הכרחי ,משו שהוא מאפשר לגלות תובנות חדשות
ברבדי מספר :ראשית ,ההזדקנות היא תהלי& ,ולא מצב קבוע בזמ .תהליכי יש ללמוד
לאור& זמ .צפייה בשני אנשי בני גיל שונה באותו זמ לא תוכל להחלי #צפייה באותו
האד בגילי שוני ,משו ששני האנשי נולדו בשני שונות ולכ חוו חוויות שונות.
אי צילו מצב בודד יכול להורות למשקי #את כיוו התנועה של האד שבתמונה :יש
צור& במספר תמונות כדי להבי אי& ולא הול& אותו אד .שנית ,ממד הזמ מספק כלי
עזר חיוני לגילוי סיבתיות ,דבר שאינו אפשרי א משתמשי בנתוני שנאספו בגל יחיד.
הסיבתיות תתגלה באופ הקל ביותר ,א נוכל לבסס את סדר הזמני שבו התרחשו
האירועי .לעומת זאת ,בגל בודד לא נית לבסס את רצ #האירועי .שלישית ,ישראל
עוברת שינויי מהירי בתחו הפנסיות ,שירותי הבריאות ,ההגירה ,ההתפתחות כלכלית;
בעצ ,ישראל משתנה בקצב מהיר יותר מכל מדינות  SHAREהאחרות .נתוני הנאספי
לאור& זמ מאפשרי לחוקרי לצפות בתגובות לשינויי חברתיי אלו .שימוש בנתוני
אור& ילמד על ההשפעה של מדיניות ציבורית על ההתנהגות ועל הרווחה של אזרחי
ישראל בני  50או יותר.
כדי להגשי מטרה זו ,אספו מדינות  SHAREבאירופה הקונטיננטלית את נתוני הגל השני
כבר בי אוקטובר  2006ליולי  .2007הגל השלישי ,שצפוי להיער& במהל& שנת ,2008
יתמקד בתולדות חייה של המרואייני :דיווחי עצמיי על אירועי חיי משמעותיי
של מרואייני  SHAREבאירופה .אנו מצפי להצטרפותה של ישראל להתבוננות אורכית
זו אל העבר )תולדות חייה של המרואייני( ואל העתיד )גלי נוספי ככל שמרואיינינו
מזדקני(.
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מאפיי אחר של נתוני  SHAREהוא זמינות החופשית ,המהירה והנוחה לחוקרי.
ההרשמה לקבלת הנתוני היא תהלי& פשוט )ראו באתר האינטרנט של הפרוייקט
 ,(http://www.share-project.orgוכ 700משתמשי מרחבי העול עושי בה
שימוש .הער& האמיתי של נתוני  SHAREמתגלה מחדש ע הצטרפות כל משתמש חדש!
מאגר הנתוני כולל משתני בריאות )ביניה דיווח עצמי על מצב הבריאות ,תפקוד פיסי,
תפקוד קוגניטיבי ,מדידות פיסיולוגיות כגו עוצמת אחיזה בכ #היד ומהירות הליכה,
התנהגות בריאותית ,שימוש בשירותי בריאות( ,משתני פסיכולוגיי )כגו בריאות
נפשית ,רווחה אישית ,שביעות רצו מהחיי ,מיקוד שליטה( ,משתני כלכליי )כגו
תפקוד נוכחי בעבודה ,מאפייני המשרה וגמישותה ,הזדמנויות לעבוד לאחר גיל הפרישה,
היסטוריה תעסוקתית ,זכויות פנסיה ,מקורות והרכב ההכנסה הנוכחית ,הו וצריכה ,דיור,
השכלה( ומשתני תמיכה חברתית )כגו סיוע בתו& המשפחה ,העברת כספי ונכסי,
רשתות חברתיות ,פעילות התנדבותית ,ניצול הזמ( .בשל אופיי הרב תחומי והעשיר של
נתוני  ,SHAREנית למצוא בי משתמשינו ביולוגי ,דמוגרפי ,כלכלני ,אפידמיולוגי,
רופאי ,פסיכולוגי ,מומחי לבריאות הציבור ,סוציולוגי וסטטיסטיקאי.
רבי סייעו ל SHAREישראל .הוא מומ בידי מקורות ישראלי ,גרמני ואמריקני –
המוסד לביטוח לאומי ,הקר הגרמניתהישראלית למחקר ולפיתוח והמכו הלאומי
האמריקני להזדקנות .קבוצת חוקרי ישראליי בעלי מוניטי ומחויבות רבה למחקר
סייעה להתאי את השאלו לנסיבות הישראליות המיוחדות ,וניווטה את הפרוייקט
בזמני קשי ,תו& שמירה על פרוטוקול מדעי .אבקש להזכיר שלושה אנשי בשמותיה:
בראש ובראשונה הווארד ליטווי ,שהנחה את המיז במר ,בלתי נדלה ומתו& החלטות
נבונות .לאה אחדות שתרמה הארות ותובנות חשובות בהתבסס על ניסיונה העשיר .אליהו
ספיר" ,המפעיל" שלנו בלשו  ,SHAREנהג בקטר עד לסיו מוצלח ביותר .כל קהילת
 SHAREאסירת תודה לפועל ,ואנו מצפי להתפתחותה של SHAREישראל בעתיד.

